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— Ка лі яшчэ ня даў на кар-

ма вая ба за ў сель гас прад пры-

ем ствах ра ё на бы ла ў вя лі кім 

не да хо пе, то дру гі год за пар 

мы кор мім жы вёл згод на з ра-

цы ё нам. Зра зу ме ла, лет няя 

спя ко та вель мі знач на ад бі-

ла ся на кан чат ко вых вы ні ках 

пра цы сель гас вы твор цаў, тым 

не менш у дзвюх гас па дар ках 

ство ра ны паў та ра га до вы за пас 

кар моў. Ле тась улас ны мі сі ла-

мі ад ра ман та ва лі два хля вы 

ў дзвюх гас па дар ках ра ё на, і 

сё ле та бу да ва лі на ве сы і жы-

вё ла га доў чыя па мяш кан ні для 

да рошч ван ня буй ной ра га тай 

жы вё лы. У пла нах — на кож-

ным сель гас прад пры ем стве 

па бу да ваць та кія па мяш кан ні. 

У перс пек ты ве ў КСУП «Ска-

ра днян скі» па бу ду ем паў на-

вар тас ную ма лоч на та вар ную 

фер му. Час па тра буе на ла дзіць 

сель гас вы твор часць па су час-

ных тэх на ло гі ях.

Сё ле та ча ты ры ву лі цы ў Ель-

ску бы лі ка пі таль на ад ра ман та-

ва ны. Мы ўвя лі ў строй дом ся-

мей на га ты пу, па ча лі бу да ваць 

45-ква тэр ны дом, які пла ну ем 

увес ці ў строй на ле та. У пла-

нах — бу даў ніц тва яшчэ ад на го 

ана ла гіч на га до ма. Гэ тыя пра-

ек ты атры ма ла ся ажыц ця віць 

за кошт срод каў аб лас но га 

бюд жэ ту. За срод кі, вы ру ча-

ныя ад ра ён на га су бот ні ка, на-

бы лі спар тыў нае аб ста ля ван-

не, якое бу дзем уста наў лі ваць 

на пля цоў цы ка ля спар тыў най 

шко лы.

У 2015 го дзе да аб лас но га 

свя та «Да жын кі» Ельск быў 

цал кам пры ве дзе ны ў па ра дак, 

ву лі цы ад ра ман та ва ны і па шы-

ра ны. Ця пер мы пад трым лі ва-

 ем гэта і пра цяг ва ем доб ра ўпа-

рад ка ван не. Сё ле та на во зе ры 
ў Ель ску зра бі лі фан тан, ад ра-
ман та ва лі да рож кі, па ста ві лі 
лаў кі для ад па чын ку. Пры ем-
на, што іні цы я ты ву ўла даў пад-
хоп лі ва юць у сель скіх Са ве тах. 
У аг ра га рад ках Млы нок і Ра-
мя зы зроб ле ны пры го жыя 
дзі ця чыя пля цоў кі на мес цах 
зне се ных бу дын каў. Уво гу ле ж 
мы імк нём ся па бу до вы, што не 
вы ка рыс тоў ва юц ца, пра даць 
за ад ну ба за вую ве лі чы ню, 
каб но выя гас па да ры іх ад ра-
ман та ва лі і на ладж ва лі там вы-
твор часць.

Не ка то рыя з но вых пры-
ват ных прад пры ем стваў за-
сна ва ны мяс цо вы мі жы ха ра мі, 
ін шыя — прад пры маль ні ка мі, 
якія пры яз джа юць да нас са 
ста лі цы кра і ны. Яны лі чаць, 
што раз ві ваць біз нес ме на ві та 
ў глы бін цы больш пры ваб на. 
Та кія прад пры ем ствы атрым-
лі ва юць пэў ныя пад атко выя 

па лёг кі, тут больш тан ная ра-

бо чая сі ла і зу сім ін шыя ад но сі-

ны. Мы на ру ках но сім кож на га 

прад пры маль ні ка, які ўкла да-

ец ца ў раз віц цё на ша га ра ё на. 

У пла нах — рэа лі за цыя не каль-

кіх вы твор чых ін вес ты цый ных 

пра ек таў, у тым лі ку ў аг ра га-

рад ку Да брынь. У рэш це рэшт 

гэ та дзей насць дасць ра бо-

чыя мес цы і гро шы ў мяс цо вы

бюд жэт.

Гіс то рыя, да сяг нен ні, 
сла ву тас ці Ель шчы ны

Ель ская Тра ец кая царк ва — 

пом нік драў ля на га дой лід ства, 

які пры цяг вае ўва гу і вер ні каў, 

і ўсіх, хто ці ка віц ца гіс то ры яй і 

края знаў ствам.

Царк ва бы ла па бу да ва на са звы чай-

най па лес кай хвоі ў 1769—1780 га дах у 

мяс тэч ку Ка ра лін (так на зы ваў ся ў той 

час Ельск). Храм з эле мен та мі сты ляў 

ба ро ка і кла сі цыз му ў вы гля дзе кры жа 

з'я віў ся па іні цы я ты ве і на срод кі па ме-

шчы ка Ка зі мі ра Ас кер кі спе цы яль на для 

цу да твор най Вась каў скай іко ны Бо жай 

Ма ці. У 1870-х га дах да царк вы бы ла 

пры бу да ва на трох' ярус ная зва ні ца.

Ні ў Пер шую, ні ў Дру гую су свет ныя 

вой ны драў ля ная царк ва не па цяр пе ла. 

Толь кі на пя рэ дад ні Вя-

лі кай Ай чын най вай ны 

яна бы ла за кры та і пе-

ра ўтво ра на ў збож жа-

вы склад, але зноў ад-

кры ла ся ў 1943 го дзе. 

У хра ме зна хо дзіц ца 

свя ты ня — ко пія з 

Вась каў скай іко ны 

Бо жай Ма ці. З гэ тым 

аб ра зом звя за на ці ка-

вая ле ген да.

Не ўза ба ве пас ля 

з'яў лен ня аб ра за каля 

яго па ча лі ад бы вац ца 

цу ды. Вест ка пра гэ-

та хут ка раз ля це ла ся 

па ўсім наваколлі, і да 

вы явы ста лі сця кац ца вер ні кі. 

З 1773 да 1787 го да цу ды, 

якія здзяйс ня лі ся пас ля ма-

літ вы пе рад Вась каў скай іко-

най, бы лі апі са ны ў кніж цы, 

што за хоў ва ла ся ў пры ход-

скай царк ве ся ла Мя леш-

ка ві чы, да якой бы ла пры-

пі са на Вась каў ская царк ва. 

У 1817 го дзе па ха дай ніц тве 

мінск ага гу бер на та ра Ка зі мі-

ра Су ліст роў ска га зна ка мі ты 

аб раз быў пе ра не се ны ў ель-

скую Тра ец кую царк ву.

Сён ня ель скі Тра ец кі храм 

мае ста тус гіс то ры ка-куль тур-

най каш тоў нас ці і зна хо дзіц ца 

пад ахо вай дзяр жа вы.

ПРА МЯ НІ ТА ЛЕН ТУ 
ЯЎ ГЕ НІІ ШАД РЫ НАЙ

БІЗ НЕС У ГЛЫ БІН ЦЫ — 
ГЭ ТА ВЫ ГАД НА

і для прад пры маль ні каў, і для ўсёй мясцовасці
Не вя лі кі Ель скі ра ён 

зна хо дзіц ца на поўд ні 

Бе ла ру сі і мя жуе з 

Укра і най. Больш як 57 % 

яго пло шчы зай ма юць 

ля сы. Вя лі кую до лю ў 

яго раз віц цё ўно сіць 

аграр ны сек тар — звыш 

50 % ва ла вой пра дук цыі 

ра ё на да юць ме на ві та 

сель гас прад пры ем-

ствы. І хоць зем лі тут 

не над та ўрад лі выя, 

сё ле та атры ма ла ся 

на рых та ваць 30,5 

кар ма вой адзін кі 

на ўмоў ную га ла ву 

жы вё лы. Зна чыць, 

ёсць не аб ход ная 

ба за, што да зво ліць атрым лі ваць ма ла ко і мя са, 

га во рыць стар шы ня Ель ска га рай вы кан ка ма Ула дзі мір 

БУР МІСТ РАЎ:

У VІІ—ІХ ста год дзях тэ ры то рыю 

ра ё на за ся ля лі пля мё ны дры га ві чаў. 

У роз ны час зем лі ўва хо дзі лі 

ў склад роз ных дзяр жаў. 

У Х ста год дзі — у склад Кі еў скай 

Ру сі, з ся рэ дзі ны ХІV — у склад 

Ма зыр ска га па ве та Вя лі ка га княст ва 

Лі тоў ска га. Пас ля Люб лін скай уніі 

(1569 г.) Ельск у скла дзе Рэ чы 

Па спа лі тай, а пас ля дру го га па дзе лу 

Рэ чы Па спа лі тай (1793 г.) 

ён ста но віц ца мяс тэч кам 

Мі хал каў скай во лас ці Ма зыр ска га 

па ве та Мін скай гу бер ні Ра сій скай 

ім пе рыі.

Па хо джан не наз вы «Ельск» не та кое 

праз рыс тае, як зда ец ца на пер шы по гляд. 

Ел кі на поўд ні Па лес ся ні ко лі не рас лі, не 

рас туць і ця пер. У асно ве та по ні ма Ельск, 

сцвяр джа юць на ву коў цы, хут чэй за ўсё, ля-

жыць наз ва не вя лі кай рэч кі Елы ці Ел кі, 

якая тут некалі існавала. Гід ро нім утва рыў ся 

ад фі на-ўгор скай асно вы «ел» — «кры ні ца, 

ляс ны раў чук, рэч ка». Ін шыя да след чы кі 

сцвяр джа юць, што з кан ца ХVІІ ста год дзя на 

паў днё вым Па лес сі жы лі і ва ло да лі мяс цо-

вы мі зем ля мі па ме шчы кі Ель скія. Быц цам, 

ад іх проз ві шча гэ ты на се ле ны пункт стаў 

на зы вац ца Ель скам.

Ця пер у Ель скім ра ё не пра жы вае ка ля 

15 ты сяч ча ла век.

***
— Сё ле та на мес нік ды рэк та ра яс ляў-са-

да-ся рэд няй шко лы з аг ра га рад ка Ра мя зы 

Люд мі ла Трош ка ста ла пе ра мож цай аб-

лас но га эта пу рэс пуб лі кан ска га кон кур су 

школь ных пра ек таў па эка но міі і ашчад нас ці 

«Энер га ма ра фон». Уста но ве аду ка цыі ўру-

ча ны сер ты фі кат на су му 30 000 руб лёў.

— Ва каль ны ан самбль «Рэ ха» Ель ска га 

ра ён на га цэнт ра твор час ці дзя цей і мо ла-

дзі за ва я ваў дып лом І сту пе ні на Між на-

род ным фес ты ва лі-кон кур се «Твор часць 

без меж».

— Мі ка лай Паў лаў, на ву чэ нец Ель скай 

ра ён най гім на зіі стаў пе ра мож цам за ключ-

на га эта пу рэс пуб лі кан ска га тэ ле ві зій на га 

пра ек та «Я ве даю!», які пра вод іць Бел тэ-

ле ра дыё кам па нія су мес на з Мі ніс тэр ствам 

аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Да кон кур су 

школь ні ка пад рых та ва ла на стаў нік Юлія 

Но вак.

— У Год ма лой ра дзі мы ў Ель скім ра ё не 

пра ве дзе ны му зыч ны фальк лор ны фо рум 

«На пеў род най зям лі», які даў маг чы масць 

су стрэц ца 150 ама та рам-гар ма ніс там, ама-

та рам на род най твор час ці з шас ці рэ гі ё наў 

Го мель скай і Жы то мір скай аб лас цей.

— У ра ён най цэнт раль най біб лі я тэ цы 

Ель ска са бра на ўні каль ная ка лек цыя вы-

шы тых прад ме таў на род на га побы ту, эле-

мен таў на род на га кас цю ма, ха рак тэр ных 

для Ель шчы ны пе ры я ду 50—70-х га доў 

мі ну ла га ста год дзя «Вёс ка знік лая, але не 

за бы тая».

***
— У Ель скім ра ё не да аб' ек таў гіс то ры ка-

куль тур най спад чы ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

на ле жаць сем ма тэ ры яль ных не ру хо мых 

аб' ек таў: Свя та-Тра ец кая царк ва — узор 

драў ля на га на род на га дой лід ства ХVІІІ ста-

год дзя, а так са ма ма гі лы ах вяр фа шыз му 

ў вёс ках Жу кі, Буд кі, Ко чы шчы, Чэр цень, 

дзве — у Ель ску.

— Ёсць і ўні каль ны аб' ект пра явы твор-

час ці ча ла ве ка — мяс цо вы пе сен ны стыль 

аў тэн тыч на га фальк лор на га ка лек ты ву 

вёс кі Каз лы. Ён мае ста тус не ма тэ ры-

яль най гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны 

кра і ны.

— Зна ка мі ты Ка ця ры нін скі шлях з Пе-

цяр бур га на Ва лынь, па бу да ва ны не ка лі па 

за га дзе ра сій скай ім пе ра тры цы Ка ця ры ны ІІ, 

у кан цы ХVІІІ — па чат ку ХІХ ста год дзя 

пра хо дзіў праз мно гія на се ле ныя пунк ты 

Ель ска га ра ё на. Па гэ тай да ро зе пра яз-

джа лі ім пе ра тар Мі ка лай І са сва ёй сям' ёй 

і сла ву ты пал ка во дзец Мі ха іл Ку ту заў. У 

паў днё вую ссыл ку па гэ тых мяс ці нах ехаў 

па эт Аляк сандр Пуш кін.

— У на ва кол лі вёс кі Дзвіж кі рас туць 

дзіў ныя пом ні кі пры ро ды — чор ныя бя ро зы, 

у Ка чы шчан скім ляс ніц тве — хвоя-ча ша. 

Тут мож на су стрэць мно гіх прад стаў ні коў 

жы вёль на га і рас лін на га све ту, якія за не се-

ны ў Чыр во ную кні гу Бе ла ру сі. На прык лад, 

ку рас леп дуб роў ны, фі ял ка баг на вая, жоў-

тая ло таць, роз ныя ві ды па па ра ці, ве не рын 

ча ра вік, ба гун, ба лот ны ве рас... У Ель скіх

ля сах мож на пабачыць ла ся, дзі ка, бар су-

ка, рысь, баб ра, яно та...

ГА ЛОЎ НАЯ СВЯ ТЫ НЯ ЕЛЬ СКА

Ад усёй ду шы він шую ўсіх з Но вым го дам! Ня хай 
у 2019-м з'я вяц ца но выя перс пек ты вы 
і ўва со бяц ца ў жыц цё па стаў ле ныя 
за да чы! Ня хай у до ме бу дзе да ста так, 
а ў сем' ях — мір і лю боў. Усім моц на га 
зда роўя, шчас ця і даб ра бы ту!

Яна са ма грае, спя вае, кас-
цю мы шые і ін шых уцяг вае 
ў свае кі пу чыя твор чыя 
спра вы. Га во раць, спя ваць 
здоль ная на ву чыць на ват 
тых, ка му мядз ведзь ву шы 
ад тап таў.

Вось ужо на пра ця гу 17 га-

доў Яў ге нія Шад ры на кі руе За-

шыр скім куль тур на-спар тыў ным 

цэнт рам. Аб' яд на ла ва кол ся бе 

ад на дум цаў і ра зам яны ро бяць 

усё, каб аг ра га ра док За шыр'е ве да лі не 

толь кі на Ель шчы не. Да рэ чы, тры га ды 

за пар гаст ра лю юць удзель ні кі мяс цо ва га 

ўзор на га ан самб ля «Со ней ка» ў роз ных 

га ра дах Гер ма ніі. Твор чыя ка лек ты вы і 

асоб ныя вы ка наў цы цэнт ра не ад на ра зо ва 

ста на ві лі ся сты пен ды я та мі прэ мій спе цы-

яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь па пад трым цы та ле на ві тай твор чай 

мо ла дзі.

Кож ны з пра ек таў Яў ге ніі Аляк санд-

раў ны вар ты ўва гі і асоб на га апо ве ду. На-

прык лад, яна ста ла іні цы я та рам ства рэн ня 

«Ву лі цы вы се ле ных вё сак» і «Ра мес на га 

два ра». У вы ні ку эт на гра фіч ных экс пе ды-

цый па Ель скім ра ё не пры цэнт ры ство ра на 

края знаў чая ба за, якая ўклю чае ўспа мі ны 

ста ра жы лаў, фо та і ві дэа ма тэ ры я лы, а так-

са ма прад ме ты ся лян ска га по бы ту.

Ра сі ян ка, якая не ка лі за му жам пры еха-

ла з вя лі ка га Чэ ля бін ска ў са мую глы бін ку 

бе ла рус ка га Па лес ся, сён ня ве дае яго тра-

ды цыі, ро біць усё, каб яны пра цяг ва лі ся і 

жы лі ў на шчад ках. На прык лад, 
зай ма ец ца ад ра джэн нем ста-
ра даў ніх ра мёст ваў. Пры чым, 
пра па нуе не толь кі тэ а рэ тыч -
на азна ё міцц а з імі, але і сва і мі 
ру ка мі ў ган чар най май стэр ні 
вы ле піць по суд па ста ра даў няй 
тэх на ло гіі. Са ма роб ныя скульп-
ту ры — яшчэ адзін з кі рун каў 
дзей нас ці і не су ціш на га та лен ту 
Яў ге ніі Шад ры най.

Сем з 25 клуб ных ка лек ты ваў 

ма юць га на ро выя зван ні «на род-

ны (узор ны) ка лек тыў ама тар скай твор-

час ці». Мно гія з іх да та го ж з'яў ля юц ца 

дып ла ман та мі і ўдзель ні ка мі фес ты ва ляў, 

кон кур саў роз ных уз роў няў — ад ра ён ных 

да між на род ных.

Што год ра бот ні ка мі куль тур на-спар-

тыў на га цэнт ра пра во дзіц ца больш за 

250 ме ра пры ем стваў для жы ха роў сель-

скай мяс цо вас ці. Пра яе лі дар скія здоль-

нас ці ў ра ё не хо дзяць ле ген ды. Але ж са-

мае га лоў нае — тут, у За шыр'і, куль тур нае 

жыц цё ві руе, тут на ра джа юц ца ці ка выя ідэі, 

тут рэа лі зу юц ца са мыя дзёрз кія пла ны і 

за дум кі.

Не здар ма сё ле та ды рэк тар За шыр ска га 

КСЦ Яў ге нія Шад ры на атрымана вы со кую 

дзяр жаў ную ўз на га ро ду — ме да ль Фран-

цыс ка Ска ры ны: за шмат га до вую плён ную 

пра цу, вы со кі пра фе сі я на лізм і ўзор нае 

вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў у сфе ры 

куль ту ры і мас тац тва.

Матэрыялы падрыхтавала 
Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.


